كةفاتتخلصامنالالرب الطبربة ا الدأو ل الطادو
الحقن ,اإلبر ,المشارط و األشياء الحادة األخرى المستخدمة لعالج مرض السكري والحساسية وغيرها من الحاالت الطبية
تسمى اجماال األدوات الحادة .يتم استخدام الحقن و اإلبر أيضا لتعاطي المخدرات .يمكن العثور على األدوات الحادة في أماكن
ال تتوقعها ,في المنزل ،في الحديقة ،أو في الشارع.
طمدذلاةجبالالربتعدوا الطا صامنالدأو ل الطادو ا؟ا
يمكن ان تنتقل امراض مثل التهاب الكبد الوبائي بي و سي و فيروس نقص المناعة المكتسب (ايدز) ,عن طريق
لمس أداة حادة تم استخدامها من قبل شخص آخر مصاب بهذا المرض.
مدذلالفعلالذلاعث

اعلىاأول اادو ا؟ا

*ارتداء القفازات الثقيلة.
*استخدام أداة مثل ملقط او كماشة اللتقاط الشيء الحاد و وضعه في وعاء من البالستيك الثقيل.
*عومافصل اإلبرة من الحقنة  .ضع الحقنة بكاملها مع اتجاه سن االبرة الى االسفل في الوعاء.
*عوماالتعامل مع األدوات الحادة بأيد عارية.
*عوما مي األدوات الحادة في سلة المهمالت أو المرحاض.
*تعليم األطفال ان يبلغوا الكبار فور رؤيتهم لإلبر .وتحذير األطفال من التقاط اإلبر او األدوات الحادة.
كةفاأتخلصامنالدأو ل الطادو ؟ا
اختيار الوعاء:
* استخدم وعاء متين بفتحة علوية كأوعية منظفات الغسيل أو سائل التبييض  ،أو وعاء مصنوع خصيصا لرمي األدوات
الحادة .قم بتغطية كلمة " بايوهازارد" باستخدام الصق او حبر اسود .للتأكد ان الوعاء المستخدم مصنوع من بالستيك قويا
بشكل كافي ,ابحث اسفل الوعاء عن عالمة :
2 HDPE

*ال تستخدم زجاجات المياه و المياه الغازية.
* وضع األدوات الحادة المستخدمة في الوعاء بعناية مع الحفاظ على سن اإلبرة لألسفل.

التسمية و التخزين :
!
*ضع العالمة التحذيرية :
*ال تمأل الوعاء بالكامل .اترك بضع البوصات فارغة في األعلى.
* تخزن الزجاجة بعيدا عن متناول األطفال والحيوانات األليفة.

اغالق الوعاء و التخلص منه:
*عندما يصبح الوعاء جاهز للتخلص منه ,اغلق الغطاء جيدا ثم قم بتغطية الغطاء باستخدام شريط الصق قوي.
*تخلص من الوعاء مع النفايات المنزلية.
* ال تضع هذا الوعاء في إعادة التدوير.
مدذلاتفعلالذلاتم الصدربتكاربج حاربسرببالول اادو ؟ا
*توقف عن ما تقوم به.
*دع الجرح ينزف.
*اغسل بالصابون والمياه الجارية
*ضع مطهر و  /أو ضمادة
*الحظ موقع اإلبرة و شكلها ,هل كانت متسخة ؟
قد تحتاج إلى فحص الدم أو لقاح .اذهب إلى غرفة الطوارئ أو مركز للرعاية العاجلة على الفور.
هلاربإمكدنندافاصالإلرب اطمع ف الذلاكدن امل ث اربددأم لضاأماالا؟
ال ،ال يوجد جدوى الختبار اإلبر.
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